
Ontwerp-beschikking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27-

10-2021, nr. 21264331, houdende ontheffing als bedoeld in artikel 7 van het Besluit 

gebruik meststoffen van het verbod om drijfmest  te gebruiken buiten de daarvoor 

bestemde periode 

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  

 

Handelend in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; 

 

Gelet op artikel 65, derde lid, van de Wet bodembescherming en artikel 7 van het Besluit gebruik 

meststoffen;  

 

Gezien het advies van de Technische Commissie Bodem van 2 september 2021; 

 

 

Besluit: 

 
Artikel 1 Verlenging uitrijdperiode drijfmest op grasland 

Aan Wageningen University and Research,   

wordt ontheffing verleend van het verbod, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het 

Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van onderzoek naar ammoniakemissie bij 

mestaanwending en beweiding. 

 

Artikel 2 

Aan de ontheffing, bedoeld in artikel 1, zijn de volgende voorschriften verbonden: 

a. er wordt maximaal 3 m³ drijfmest emissiearm aangewend, op een proefveld van maximaal 

0,15 hectare groot; 

b. het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van potproeven (flowchambers); 

c. van de ontheffing kan uitsluitend gebruik worden gemaakt op de volgende kadastrale 

percelen te Bennekom: BNK01F01143G0000 en BNK01F01552G0000; 

d. tijdens het op de grond aanwenden van drijfmest beschikt de persoon die de 

bemestingsmachine bedient over een afschrift van de (ontwerp-) ontheffing. 
 

Artikel 3 

De in artikel 1 bedoelde ontheffing kan worden ingetrokken indien niet wordt voldaan aan artikel 2 

of aan de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet bodembescherming, anders dan de in 

artikel 1 genoemde bepaling waarvan ontheffing wordt verleend. 

 

Artikel 4 

De ontheffing wordt verleend voor de periode van 1 tot en met 30 november 2021. 

 

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

 

  

10.2.e

10.2.e



Toelichting 

1. Procesverloop 

Wageningen University and Research,  

heeft per e-mail van 19 augustus 2021 een verzoek ingediend tot het verlenen van een ontheffing 

van artikel 4, derde lid, van het Besluit gebruik meststoffen, voor het gebruik van drijfmest in de 

periode van 1 november tot en met 30 november. Het verzoek gaat, conform artikel 7, eerste lid, 

van het Besluit gebruik meststoffen vergezeld van een onderzoeksplan. De voorbereiding van de 

beschikking is behandeld volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4, 

van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer. De aankondiging 

van de voorgenomen beschikking vond plaats in de Staatscourant op 1 november 2021 en vanaf 

dat moment lag de ontwerpbeschikking ter inzage op het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit en ter secretarie van de gemeente Bennekom. 

Advies van Technische commissie Bodem 

Op grond van artikel 7, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen wordt een ontheffing 

verleend gehoord de Technische commissie bodem (TCB). Bij e-mail, d.d. 28 augustus 2021, is de 

TCB gevraagd een advies uit te brengen over het verzoek van WUR. Zij heeft op 2 september 2021 

haar advies uitgebracht. Concluderend luidt dit als volgt: 

 

- De TCB constateert dat het verzoek een zeer klein oppervlak betreft. De TCB heeft eerder 

adviezen uitgebracht in het kader van kleinschalig onderzoek, waarbij ook geen bezwaar 

werd genoemd. Bij onderzoeken naar nieuwe aanwendingstechnieken zijn extra kaders 

gesteld, dit is hier echter niet aan de orde door de aanwending met bestaande technieken. 

De voorgenomen ontheffing stuit daarom niet op bezwaren van de TCB. 

 

2. Inhoud besluit 
Ingevolge het Besluit gebruik meststoffen (artikel 4, derde lid) is het verboden drijfmest of 

vloeibaar zuiveringsslib te gebruiken in de periode van 1 augustus tot en met 15 februari. In het 

kader van onderzoek is het mogelijk om daarvan af te wijken. Op grond van artikel 7 van het 

Besluit gebruik meststoffen kan een ontheffing worden verleend. 

Het verzoek van Wageningen University and Research is gebaseerd op deze mogelijkheid. Metingen 

zullen over meerdere seizoenen uitgevoerd moeten worden om zo ook spreiding in 

omstandigheden binnen deze metingen te betrekken en zo een betere inschatting van de emissie 

te kunnen maken. Voor het bepalen van de ammoniakemissie wordt gebruik gemaakt van 

potproeven (flowchambers) en indien mogelijk windtunnels. 

Het onderzoek waarvoor ontheffing is gevraagd, is onderdeel van een breder onderzoek naar de 

ammoniakemissie bij mestsoorten en beweiding. Voor het onderzoek naar de ammoniakemissie bij 

mestsoorten en beweiding worden verschillende onderzoeksmeetmethodieken toegepast, waarbij 

ook een internationale samenwerking is opgezet met Aarhus University. Voor de samenwerking 

met de onderzoekpartner uit Denemarken (Aarhus University) is het noodzakelijk dat er gebruik 

kan worden gemaakt van een proefveld waarop drijfmest kan worden uitgereden (emissiearm). 

Voor de planning van het onderzoek zal het nodig zijn om dit proefveld aan te leggen in de periode 

dat er in Nederland een verbod tot het verbruiken van drijfmest geldt. Dit omdat zowel de 

onderzoeksapparatuur als de personele inzet vanuit Aarhus University slechts beperkt beschikbaar 

zijn en omdat door het uitvoeren van het onderzoek in deze periode vertraging van het onderzoek 

wordt voorkomen.  

Voor Nederland brengt deze samenwerking een vernieuwende aanpak van het onderzoek naar 

ammoniakemissie waarbij een verbeterde en snellere screening van variabelen en factoren van 

invloed op de ammoniakemissie mogelijk wordt. Vanuit Denemarken wordt dit gecombineerd met 

een vergelijking van meetmethoden. Resultaten worden ingebracht in de internationale 

samenwerking ALFAM, waarbij door verschillende landen gewerkt wordt aan een verbeterde 

onderbouwing van de ammoniakemissie bij het uitrijden van mest. 

De aanvraag voldoet aan de voorwaarden in die in artikel 7, eerste lid, van het Besluit gebruik 

meststoffen worden gesteld. Er is sprake van een voldoende duidelijk en onderbouwd 



onderzoeksplan waarin uitgewerkt wordt dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd met 

als doel de verbetering van de berekening van ammoniakemissie uit mesttoediening en een betere 

onderbouwing van bronmaatregelen op het gebied van mesttoediening. 

 




